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TASO

Tegemoetkoming 
amateursportorganisaties 
COVID-19 II is er voor 
amateursportorganisaties die 
ten minste 20% van hun 
omzet zijn verloren, als gevolg 
van de maatregelen tegen 
COVID-19.

BELANGRIJKE DATA EN 
BEDRAGEN

• Er is € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar
• Aanvragen kan van 22 september tot en met 

11 oktober 2020

U kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen:
• Periode 1: 1 maart tot en met 31 mei 2020
• Periode 2: 1 juni tot en met 31 augustus 2020
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VOORWAARDEN

Amateursportvereniging met SBI Code 93.1.. 
85.51 en 85.519

Uitzondering: organisaties met codes 
gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 
93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 

93.19.5). Deze organisaties komen niet in 
aanmerking voor de tegemoetkoming.

VOORWAARDEN

Eenmalige tegemoetkoming als in periode 1 en/of 2 ten minste 20% 
aan omzet is verloren ten opzichte van dezelfde periode in 2019. En 
valt binnen categorie A of B.

Categorie A: doorlopende lasten > € 500,- < € 4.000,-

Categorie B: amateursportvereniging met een sportaccommodatie in 
eigendom, met doorlopende lasten van ten minste € 8.000,- na 
aftrek van ontvangen tegemoetkoming TOGS /TVL
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HOOGTE TEGEMOETKOMING (CAT. A)

Doorlopende lasten per periode Tegemoetkoming (forfaitair) per 
periode

€ 501 t/m € 1.500 € 1.500

€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500

€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

HOOGTE TEGEMOETKOMING (CAT. B)

Doorlopende lasten per periode
(na aftrek TOGS/TVL)

Tegemoetkoming (forfaitair) per 
periode

€ 8.000 t/m € 13.999 € 4.000

€ 14.000 t/m € 19.999 € 5.000

€ 20.000 en hoger € 6.000
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WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING?

Doorlopende lasten:

▪ de lasten voor gas, water of 

licht

▪ belastingen en heffingen

▪ hypotheeklasten of andere 

kosten gerelateerd aan 

leningen, personeel onderhoud 

en verzekeringen 

▪ geen huurverplichtingen en 

eenmalige kosten

PERSONEELSLASTEN

▪ Alleen een tegemoetkoming voor doorlopende personele lasten 
waarvoor u geen vergoeding heeft gekregen op basis van NOW of 
Tozo
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HOE BEREKENT U DE OMZETVERLIES?

▪ Alle kosten 2019 periode 1-3 tot 1-6 en 1-6 tot 1-9 optellen

▪ Zelfde voor de periode 2020

▪ Verschil is omzetverlies

BEREKENING 
OMZET

Contributie en sponsorgelden

U mag de contributie en sponsorgelden optellen bij 
uw inkomsten in 2019. Stel dat de contributie en 
sponsorgelden voor 10 maanden bestemd waren en 
u de omzetverlies van 3 maanden wilt berekenen, 

dan geldt de volgende formule: (contributie + 
sponsorgelden / 10) * 3. 
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WAT HEEFT U NODIG 
OM TE DIENEN?

▪ KvK nummer en SBI-code

▪ Een volmacht als u niet 
tekenbevoegd bent conform KvK

▪ Digitale kopie bankafschrift

▪ Hoogte doorlopende lasten 
periode 1

▪ Hoogte doorlopende lasten 
periode 2

DEFINITIEVE TEGEMOETKOMING

▪ Steekproefsgewijs, eerste helft 2021

▪ Een overzicht van de omzet van de amateursportorganisatie 
waaruit blijkt dat deze een omzetverlies van ten minste 20% heeft 
geleden in de periode 1 en/of 2;

▪ Indien de factuur, meer dan € 1.000 bedraagt, een betalingsbewijs 
voor die factuur, waaruit blijkt dat de amateursportorganisatie de 
factuur heeft betaald.
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BESLISSING

▪ Binnen 9 weken na sluitingsdatum (dus voor 
13 december)

OVERSCHRIJDING 
BESCHIKBAAR BUDGET

▪ Loting van de aanvragen die in de 

aanvraagperiode zijn ontvangen, 

bepaald welke aanvragen voor een 

tegemoetkoming worden gehonoreerd

▪ Op basis van de loting wordt een lijst 

vastgesteld met de volgorde van 

aanvragers. Het moment van indiening 

van de aanvraag is hierop niet van 

invloed. 
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OVERZICHT

Accommodatie in eigendom?

Doorl. Lasten > € 8.000?

JA NEE

Doorl. Lasten € 500 - € 4.000?

JA NEE JA NEE

TASO TASOTASO TASO

TVL? TVL?

VOORSTEL

Sportsubsidie.nl wil sportorganisaties graag ontzorgen bij de TASO-
regeling

▪ Voorstel: eenmalige vergoeding van 250,- (excl. btw)

▪ Voor dit bedrag dienen we namens de organisatie de TASO-

aanvraag in. Indien van toepassing, verzorgen we tevens achteraf 
het vaststellingsverzoek
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ANDERE OPTIES

▪ Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

▪ Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19

▪ Subsidies provincies

▪ Kleinecoronahulp.nl

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)

▪ Opvolger TOGS

▪ Loket: RVO (o.a. adviestool beschikbaar)

▪ Subsidie maximaal € 50.000 (na 1 oktober: € 90.000)

▪ Voorwaarden:
▪ Omzetverlies > 30%

▪ Vaste lasten minimaal € 4.000 (perioden van 3 maanden)

▪ Aanvragen: 1 oktober t/m 31 december

▪ Geen combi met TASO
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TEGEMOETKOMING VERHUURDERS 
SPORTACCOMMODATIES COVID-19
▪ Budget: 89,5 miljoen

▪ Loket: DUS-I

▪ Doel: compensatie voor verhuurders die tussen 1 maart en 1 juni 
huur hebben kwijtgescholden

▪ Voor wie: verhuurders

▪ Aanvragen tussen 15 september en 15 oktober

PROVINCIALE COVID-REGELINGEN

▪ Limburg: Participatieregeling

▪ Groningen: Anderhalve-meter regeling

▪ Overijssel: Vitale en gezonde samenleving

▪ Fryslân: Stimulering leefbaarheidsactiviteiten i.v.m. coronacrisis

▪ Fryslân: COVID-19 maatschappelijke sector
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KLEINECORONAHULP.NL

▪ Samenwerkende fondsen

▪ Doel: extra hulp voor kwetsbaren

▪ Waarvoor: eenzaamheid, dak- en thuislozen, voedselvoorziening

▪ Donatie maximaal € 2.500
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